
บทท่ี 4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินผล
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน โดยใช้กรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าขึ้น 
ประกอบด้วย 5 ดัชนี คือ 

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
(2) ดัชนีความรับผิดชอบ (Accountability Index) 
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือส าหรับการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
(1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) 
(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) 
(3) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏดังนี้ 
 
4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช                                           
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4.1.1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล
เปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการ
ท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครอบคลุมตามโครงสร้าง สายงาน กลุ่มต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
                ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 30 100.00 
อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 20 – 40 ปี 
 41 – 60 ปี 
 มากกว่า 60 ปี 

 
- 

18 
12 
- 

 
- 

60.00 
40.00 

- 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
12 
18 

 
40.00 
60.00 

ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
7 
17 
6 
- 

 
23.33 
56.67 
20.00 

- 
ระดับต าแหน่ง 
 บริหารระดับสูง 
 หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส 
 ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

 
- 
5 
6 
6 
13 

 
- 

16.67 
20.00 
20.00 
43.33 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 ต่ ากว่า 5 ปี 
 5 – 10 ปี 
 11 – 20 ปี 
 มากกว่า 20 ปี 

 
5 
18 
7 
- 

 
16.67 
60.00 
23.33 

- 

จากตารางที่  4.1 แสดงจ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ภายในองค์ การ          
บริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จ านวนทั้งสิ้น 30 คน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ
ระหว่าง 20 - 40 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อายุระหว่าง 41 - 60 ปี จ านวน 12 คน     
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนอายุต่ ากว่า 20 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ไม่มี 

 จ าแนกตามเพศ พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ประกอบด้วย 
เพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
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 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 และไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

 จ าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน   
ด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด ารงต าแหน่งลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 
โดยไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูง 

 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปลี่ยน ประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 5-10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
11-20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และไม่มีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมากกว่า 20 ปี  
 

4.1.2 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
รายละเอียดตามตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
                ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 100 100.00 
อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 20 – 40 ปี 
 41 – 60 ปี 
 มากกว่า 60 ปี 

 
1 
3 
25 
71 

 
1.00 
3.00 
25.00 
71.00 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
34 
66 

 
34.00 
66.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
                ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก (ต่อ) 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
94 
6 
- 
- 

 
94.00 
6.00 

- 
- 

อาชีพ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 อ่ืนๆ เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 

 
2 
 
5 
93 

 
2.00 

 
5.00 
93.00 

จากตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จ านวน 100 ราย เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอายุต่ ากว่า 20  ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  มีอายุ
ระหว่าง 20 - 40 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 อายุระหว่าง 41 - 60 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00  

 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 เพศหญิง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 

 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าเร็จการศึกษาต่ า
กว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี      
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 โดยไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 พนักงาน
บริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น 
ค้าขาย เกษตรกรรม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00  
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4.1.3 ผลการแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บได้ จ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูลและ
ประเภทของแบบส ารวจ  

 การจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการจัดเก็บหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะของแบบ
ส ารวจ รายละเอียดตามตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของข้อมูลที่จัดเก็บ จ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูลและประเภท 
                ของแบบส ารวจ 

วิธีการเก็บข้อมูล 

ประเภทของแบบส ารวจ 
Internal External Evidence - Based 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(ชุด) 

ร้อยละ 

การตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 30 100.00 - - - - 
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า - - 100 100.00 - - 
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ - - - - - - 
การส ารวจทางไปรษณีย์ - - - - 1 100.00 
การส ารวจทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - 
การส ารวจทางออนไลน์ - - - - - - 

รวม 30 100.00 100 100.00 1 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของข้อมูลที่จัดเก็บจ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูลและ
ประเภทของแบบส ารวจ พบว่า การเก็บข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การเก็บ
ข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และการเก็บข้อมูลแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจทางไปรษณีย์ จ านวน 1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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89.70

93.22

86.7681.34

90.96

ความโปร่งใส

ความพร้อมรับ
ผิด

ความปลอดจาก
การทุจริตใน

การปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน

 4.1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

คะแนน ITA = 88.58 
(ถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับผลการ
ประเมิน 
สูงมาก 

ดัชนี 
คะแนนดัชนี 

(ร้อยละ) 
ระดับผลการ

ประเมิน 
ความโปร่งใส 89.70 สูงมาก 
ความพร้อมรับผิด 93.22 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

86.76 สูงมาก 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 81.34 สูงมาก 
คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 

90.96 สูงมาก 

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
              2. คะแนนดัชนีเป็นการค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจ 
                  ในดัชนี ที่ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี 
                   
จากตารางที่ 4.4 แสดงกราฟและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พบว่า ได้คะแนนร้อยละ 88.58 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดัชนี 
ปรากฏว่า ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 89.70 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความพร้อมรับผิด         
ได้คะแนนร้อยละ 93.22 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนน
ร้อยละ 86.76 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 81.34 อยู่ใน
ระดับสูงมาก และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 90.96 อยู่ในระดับสูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานท้ัง 5 ดัชนี 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ล า 
ดับ 

ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน 
หลังถ่วง
น้ าหนัก 

1 ความโปร่งใส 26       89.70 23.32 
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล         98.24   

1.1.1 การด าเนินการเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้าง   100.00     100.00   
1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน   100.00   85.90 95.30   

1.2 การมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย         76.05   
1.2.1 การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน   100.00   50.77 80.31   
1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน   75.00   58.94 71.79   

2 ความพร้อมรับผิด 18       93.22 16.78 
2.1 ความพร้อมรับผดิ         87.96   

2.1.1 ความพร้อมรับผดิในการปฏบิัติงาน     92.06 82.59 87.32   
2.1.2 ความพร้อมรับผดิในการบรหิารงาน     95.60 86.70 91.15   

2.2 เจตจ านงสุจรติ         98.07   
เจตจ านงสจุริตในการบริหารงาน   100.00 93.92 87.05 98.07   

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22       86.76 19.09 
3.1 การถูกช้ีมูลความผดิ         100.00   

เรื่องช้ีมูลความผิด   100.00     100.00   
3.2 การทุจรติต่อหน้าที ่         88.05   

3.2.1 การรับสินบน     92.78 88.58 90.26   
3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน ์     92.78 81.20 85.83   

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย         80.23   
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย     91.13 69.34 80.23   

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16       81.34 13.01 
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน         86.74   

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจรติ     76.87   76.87   
4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต     92.27   92.27   
4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทจุริต     88.92   88.92   

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น         97.60   
การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงาน 
  100.00 92.80   97.60   

4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน         66.43   
4.3.1 แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
  100.00 80.65   90.33   

4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดลุภายในหน่วยงาน   0.00 85.08   42.54   
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 

ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน

ที่ได้ 
(100) 

คะแนน 
หลังถ่วง
น้ าหนัก 

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18       90.96 16.37 
5.1 มาตรฐานและคณุธรรมในการปฏิบัติงาน         95.07   

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   100.00   82.38 94.13   
5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน   100.00   88.03 96.01   

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน         88.50   
5.2.1 การบริหารงานบุคคล     85.27   85.27   
5.2.2 การบริหารงบประมาณ     89.63   89.63   
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน     88.96   88.96   
5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน     93.40   93.40   

  คะแนนรายแบบส ารวจ (100)   93.18 89.59 78.97     

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 88.58 

 จากตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย พบว่า 

     1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 89.70 เมื่อ
จ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 

  1.1. การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 98.24 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   1.1.1. การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

       1.1.2 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 95.30 
  1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้คะแนนร้อยละ 76.05 โดยมีตัวชี้วัดย่อย 

ดังนี้ 
   1.2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 80.31  

       1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน ได้คะแนนร้อยละ 71.79 
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 

93.22 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 
  2.1 ความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ 87.96 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 87.32 

   2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 91.15  
  2.2 เจตจ านงสุจริต ได้คะแนนร้อยละ 98.07 มีตัวชี้วัดย่อยเพียงตัวเดียว คือ เจตจ านง

สุจริตในการบริหารงาน  
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3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) โดยภาพรวม 
ได้คะแนนร้อยละ 86.76 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 

  3.1 การถูกชี้มูลความผิด ได้คะแนนร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดย่อยเพียงตัวเดียว คือ เรื่อง
ชี้มูลความผิด  

  3.2 การทุจริตต่อหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 88.05 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   3.2.1 การรับสินบน ได้คะแนนร้อยละ 90.26  
   3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ ได้คะแนนร้อยละ 85.83  
  3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ได้คะแนนร้อยละ 80.23 มีตัวชี้วัดย่อย

เพียงตัวเดียว คือ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยภาพรวม ได้คะแนน

ร้อยละ 81.34 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 
  4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 86.74 โดยมีตัวชี้วัดย่อย 

ดังนี้ 
   4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ได้คะแนนร้อยละ 76.87  

   4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 92.27 
   4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 88.92 
  4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คะแนนร้อยละ 97.60 มีตัวชี้วัดย่อยเพียง   

ตัวเดียว คือ การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 66.43 โดยมี

ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 90.33

   4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 42.54  
 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยภาพรวม ได้

คะแนนร้อยละ 90.96 เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย พบว่า 
  5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 95.07 โดยมีตัวชี้วัด

ย่อย ดังนี้ 
   5.1.1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 94.13  

   5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 96.01  
  5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 88.50 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   5.2.1 การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 85.27 
   5.2.2 การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 89.63 
   5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนร้อยละ 88.96  

   5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 93.40 
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เมื่อจ าแนกคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประเภท
ของแบบส ารวจ พบว่า แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
93.18 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.59 และ
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.97 
 
4.2 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งรวบรวมจากแบบส ารวจ มีดังนี้ 

4.2.1 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) จากการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเปลี่ยน ได้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันมิ
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ มีดังนี้ 

 4.2.1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานควรเป็นต้นแบบสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

 4.2.1.2 ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
 4.2.1.3 หน่วยงานควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เกิดคุณธรรมและความ

โปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพ่ือกระตุ้นการมีจิตส านึกสุจริตและป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4.2.2 แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) จากการส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้เสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ มีดังนี้ 

 4.2.2.1 หน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณให้ชัดเจน และ
ประกาศให้ประชาชนในเขตความรับผิดชอบทราบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงกัน 

 4.2.2.2 หน่วยงานควรเพ่ิมโอกาสและช่องทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานมากขึ้น 

 4.2.2.3 การด าเนินการโครงการใด ๆ ต้องยึดหลักความต้องการจ าเป็น เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และเจ้าหน้าที่ควรลงพ้ืนที่พบปะประชาชนเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 4.2.2.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแก่พวกพ้อง กระตือรือร้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 
และต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 
 


